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KLAIPEDOS LOPSELTO-DARZELTo,,BERZELTs( 2019 METU vErKLos ATASKATTA

Klaipedos lopselis-darZelis ,,BerZelis" (toliau - [staiga) yra savivaldybes biudZetine
ikimokyklinio ugdymo istaiga, kurios pagrindine veikla - itimotytiini, i, priesmokyklinis vaikq
ugdymas. 2019 m' igyvendinant fstaigos strategin! bei veiklos planus, buvo siekiama mokymosi
pagalbos vaikui stiprinimo, taikant individualios paZangos matavimo sistem4. fgyvendinant {siaigosveiklos prioritetus, tikslus ir uZdavinius, buvo si&iama sudaryti saugias fizines"ir emocines s4lygas
visapusi5kam vaikq ugdymui ir ugdymui si; atpaLintL ir ivertinti kiekvieno vaiko galias, iskilus
sunkumams, laiku suteikti pagalb4. Siekta modernizuoti [staigos veiklq: buvo atnaujinami irengimai,darbo ir ugdymo priemones, atliekami reikalingi patalpq remonto darbai. planingai ir nuosekliai
vertinta ir analizuota fstaigos veikla. Praejusiais metaii itrateginio ir veiklos plano lgyvendinimedallvavo 25 pedagoginiai ir 25 nepedagoginiai darbuotojai, iS jq 15 pedagogq turi mokytojo
metodininko kategorij4, 4 - vyresniojo mokytojo kategorij4.

2019 m. fstaigoje veike I I grupiq (2 lopselio, 7 d,arielio,2 priesmokyklinio ugdymo). fstaig4lanke 201 vaikas (is jq 30 lopselio, 39 priesmokyklinio ugdymo ti tzz darLelio grupes). g vaikams
buvo nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, i5 jrl I - aioeti. :o vaikq buvo teiktJlogopedo pagalba.
Mokesdio uZ vaikq maitinim4 lengvata buvo taikoma l2 Seimq, islq ioo procentq - 2 Seimoms.

2019 m. vyko 8 Vaiko geroves komisijos posedZiai, tuiiuos" buvo aptariama pagalba
mokyojui, dirbandiam grupeje, kurioje ugdomi 

"rorilq ir elgesio problemq turintys vaikai. pagalba
mokytojui buvo organizuojama, pasitelkiant specialistus iS Klaiiedos pedagogines psichologines
tarnybos (toliau - PPT), suteiktos konsultacijos fstaigos bendruomenei. + 'iaikams, turintiems
specialiqjq ugdymosi poreikiq, buvo pritaikytos ikimokyklinio ugdymo programos. pagal poreik!
PPT specialistai buvo kviesti i fstaig4 stebeti ugdymo proi.ro, padeti iprgsti su-detingesnes situacijas.Vykdltas bendradarbiavimas su kitomis istaigomis. Pedagogai tobulino kvalifikacij4
seminaruose, kursuose 170 dienq (1022 valandas). 3 mokytojai atestioli aukStesnei kvalifikacinei
kategorijai, is jq 2 suteikta mokytojo metodininko, 1 - vyresniojo mokytojo kvalifikacines
kategorijos. Mokytojai dalyvavo seminaruose, kuriuose tobulino kvalifikacila uuitq emocinio irpsichologinio saugumo uztikrinimo klausimais: ,,socialaus elgesio ugdymas iiz"ty1",,,,,patydiq ir
smurto atpaZinimas ir stabdymas",,,Kas yraautizmo spektro sutrikimas?1i, ,,Kaip padeti vaikui labiaupasitiketi savimi?", ,,Vaikas: apribotas ar beribis?", ,,Kaip tinkamai Orausminti'uiiturZ..

organizuotos paZintines ekskursijos, renginiai, dilyvauta miesto renginiuose, tarptautiniuose
projektuose: ,,Zipio draugai", ,,Pasakyk pasauliui labas" (gautas tolerantiSkiausios fstaigossertifikatas). Integruota emociniq ir socialiniq !gudziq ,,Kimochis;;p.ogru-u, ugOuni prieSmokyklinio
amziaus vaikus. Dalyvauta eTwinnig projekto,,Tausojame savo sa[" uplinko, ilarinimo ir saugojimo
veiklose, respublikinljg afcrloj; ,,velykq. medis", tarptautiniame kurybiniame-socialiniame piojekte
,,M[isq namai - dorybiq Zeme", respublikiniame projekte ,,Skaitau, svajoju ir kuriu,,. organizuoti
pramoginiai edukaciniai renginiai [staigos bendruomenei.

2019 m' sistemingai buvo turtinama {staigos materialin e baz€,: isig},ti 2 lauko suoliukai
vaikams, po lauko irengimais patiesta 95 mz gumines dangos, isigyti : naujii<ompiuteriai. Tgstiniu
uZdaviniu lieka moderniq ir Siuolaikiniq priemoniq papildymas grupese bei tautodailes kambaielyje.
Per metus atlikti sanitariniq mazg4bei virtuveliq remontai z grupese, virtuvelese nupirkti baldai, iniq
dZiovyklos, atliktas kosmetinis remontas 2 grupiq rubinese. Sutvarkytas kiemas: pakeistos
pasivaik5diojimui skirtos takq plyteles, i5asfaltuotaiaaiavimo danga, nug.nlto, medZiq Sakos.

2019 m. 100 procentq tenkintas pageidaujandiq lankyti [staifa vaikq poreikis. Siekiant
issiai5kinti vaikq savirai5kos poreikiq tenkinim4 ir neformalio;o ugOimo proiru,nos realizavimo



perspekfyvas, buvo vykdyta tevq ir mokytojrl apklausa. Apklausos duomenimis fstaigoje sukurtaaplinka tenkina fizinius, protinius, emocinius vaikq poreikius, atitinkaiq amzill. 
-

2019 m' fstaigos islaikymui buvo skirta s+b,q tutst. Eur, gauta 2,3 ttikst. Eur paramos lesq.
fstaigos islaikymui skirtos leSos buvo naudojamos racionaliai ii taupiai, spr"noimui derinami su
[staigos savivaldos institucijomis, bendruomene.
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